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Zondag 49 – Klassieke weergave Een eigentijdse weergave  

V&A 124: Welke is de derde bede? 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op 
de aarde . Dat is: 1) Geef dat wij en alle mensen 
onzen eigen wil verzaken1, 2) en Uw wil, die alleen 
goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam 
zijn2; 3) opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep 
zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en 
uitvoeren3 als de engelen in den hemel doen4. 

Wat bidden we met de woorden ‘Uw wil 
geschiedde, gelijk in de hemel alzo ook op de 
aarde’?  
Geef dat wij en alle mensen niet doen wat we 
zelf willen, maar wat U wilt. Laat ieder de taak 
die U aan ons geeft net zo gewillig en trouw 
verrichten als de engelen in de hemel doen. 
1 Matt. 16: 24; Tit. 2:11, 12. 2 Luc. 22: 42; Rom. 12: 2; Ef. 5: 10. 3 
1 Kor. 7: 22-24. 4 Ps. 103: 20, 21. 

 

Samenvatting: 

- 1) Eén van wil worden 

o Bidden is één van wil worden met God. God neemt over wat wij willen, of we nemen over wat Hij 

wilt.  

o Dat kan betekenen dat je eerst bidt om genezing, maar biddend erachter komt dat je ergens 

anders om moet vragen bij God.  

o Het kan ook als bij koning Hizkia. Hij zou sterven, maar bad en de Heere gaf genezing. 

- 2) Bij die wil neerleggen 

o Een van de meest moeilijke lessen van het gebed. Juist de zondeval betekent dat onze wil voorop 

is gegaan. Mijn wil geschiede.  

o Ten diepste denken we dan: als we Gods wil volgen, dan komen we er bekaaid van af. 

o Degene Die het meest op moest geven om Gods wil te doen is de Heere Jezus. Hij gaf alles op. 

Daar komt niemand bij in de buurt. En juist Hij zegt dat Hij vreugde heeft om Zijn Vaders wil te 

doen (Joh. 4:34).   

- 3) Gods wil doen 

o De Engelse vertaling luidt: let Thy will be done. Laat Uw wil worden gedaan.  

o Voeg de daad bij het woord, als je bidt.  

o Zoals in de hemel. We krijgen de engelen als voorbeeld. 

o Twee voorbeelden geeft de HC. Dat geldt in je ambt: de taken in de kerk. En voor je roeping: je 

beroep.  

 

Gespreksvragen: 

Kinderen: 
1. Wat betekent: ‘Je eigen wil verzaken’? Waarom is dat zo moeilijk? 
2. Ben jij altijd zonder tegenspreken gehoorzaam? Wanneer wel? Wanneer niet? 
3. ‘Je moet je best doen op school’, wordt wel eens tegen je gezegd. Dat vraagt de Heere ook van 

ons. Wie zie je als je voorbeelden? Wat is het werk dat zij doen?  
Jongeren: 

1. Tegenwoordig hoor je vaak dat godsdienst een privéaangelegenheid is. Godsdienst is prima, als 
je het maar achter de voordeur houdt. Wat zegt het antwoord van vraag 124 hierover? 

2. Wat zijn ‘zondagschristenen’? Is dit een positieve of een negatieve uitdrukking? 
3. Noem enkele voorbeelden uit de Bijbel van mensen die ‘eenswillens’ met God gemaakt waren. 


